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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. พลเรือโท ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลโท กมล เพิ่มกําลังพล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๓. พลโท จัดพล วุฑฒกนก
ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๔. พลโท ไชยพร รัตแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๕. พลโท ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๖. พลโท บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๗. พลโท บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๘. พลโท ธีระ กรใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
๙. พลโท พันลึก สุวรรณทัต
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๐. พลตรี กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลตรี สุวภัทร ยี่โถขาว
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒. พลตรี ชัชชะวาลย์ ตันติอํานวย
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓. พลตรี พนมเทพ เวสารัชชนันท์
ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
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๑๔. พลตรี จักรกริช จันเทร์มะ
รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๕. พลตรี วสันต์ รัญเสวะ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๖. พลตรี วีรพันธ์ มณีพงษ์
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๗. พลตรี อดิศร ขาวกระจ่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๘. พลตรี วิญญู เชาว์นวม
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๑๙. พลตรี ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
๒๐. พลอากาศตรี สมศักดิ์ อุตมะ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๒๑. พลอากาศตรี เจษฎา ไชยภัฏ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒. พลตรี กิตติศักดิ์ บุญสุข
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
๒๓. พลตรี วิทยา พ่วงพันธุ์งาม
หัวหน้าอัยการทหาร
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๔. พลตรี เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๕. พลตรี นพเดช ศรีกนก
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖. พันเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๗. พันเอก อมร อมรวิริยะกุล
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๘. พันเอก เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๙. พันเอก ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
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๓๐. พันเอก สมเกียรติ สัมพันธ์
เป็ น ผู้ อํ านวยการสํ านั กนโยบายวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๓๑. พันเอก วัชริศพล มนต์มณีรัตน์
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๒. พันเอก ศรศักร ชูสวัสดิ์
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๓. พันเอก คเชนทร์ นําศิริกุล
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๔. พันเอก โยธิน จันทมาลา
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๕. พันเอก ธีระยุทธ ศรีฟ้า
เป็น ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๖. พันเอก ไกรเทพ อนุศักดิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๗. พันเอก กรีฑา ม่วงทอง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๘. พันเอก กันต์พงษ์ เดชอภิรักษ์ชน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓๙. พันเอก ชัยเดช เมฆเฉลิม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๐. พันเอก เดโช ชูชีพ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๑. พันเอก ประสิทธิ์ มหากิจ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๒. พันเอกหญิง จิรภา ปาละศักดิ์
๔๓. พันเอกหญิง ธัญธารีย์ บุญชู
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๔. พันเอกหญิง วรวรรณ วัฒนไชย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๕. พันเอกหญิง ศรีสมร บุรณศิริ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๖. นาวาเอกหญิง ชลลดา วรรณภักตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๗. นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์ บํารุงวุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๘. นาวาอากาศเอกหญิง นภาลัย นิพิฎฐ์กุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๙. พลโท ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์
ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๐. พลโท ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
หั ว หน้ า นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๑. พลโท อนุรักษ์ ธิโสภา
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๒. พลโท ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๓. พลโท นพดล สร้อยสยัมภู
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
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๕๔. พลโท อํานาจ รัตนภานพ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
๕๕. พลโท จํานงค์ จันพร
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
๕๖. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่
รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
๕๗. พลตรี บุญสันต์ นนทิจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๕๘. พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๕๙. พลตรี เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๐. พลตรี พิชาญ เอกก้านตรง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๑. พลตรี สุริยะ วงศ์ใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๒. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๓. พลตรี ธนะ เชียงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๔. พลตรี ศุภเดช แก้วเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๕. พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๖. พลตรี นเรศ สุขตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
๖๗. พลตรี นพดล มังคละทน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็น รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๘. พลตรี วิทยา ขันธอุบล
ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
๖๙. พลตรี ธนภัทร พละพล
ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
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๗๐. พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๗๑. พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร
๗๒. พลเรือตรีหญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น แ พ ท ย์ ท ห า ร
กรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๓. พันเอก กิตติ เกตุศรี
เป็ น นายทหารฝ่ า ยเสนาธิ ก ารประจํ า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๗๔. พันเอก สมควร สาคร
เป็น ผู้ชํานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๕. พันเอก ทันพงษ์ แก้วสุริยะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๖. พันเอก อุทรณ์ นิมิตพงศ์พร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๗. พันเอก พิชัย กิ่งแก้ว
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๘. พันเอก ไพโรจน์ สรรพกิจ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๙. พันเอก ศุภกร อุดชุมพิสัยปภา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๐. นาวาอากาศเอก สุมน หุ่นโพธิ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๑. พันเอกหญิง อ้อมพร หุราพันธุ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๒. พันเอกหญิง อรอนงค์ สัมพัญญู
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๓. พันเอกหญิง วีณา บํารุงศิริ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๘๔. นาวาอากาศเอกหญิง สุรีย์ บรรลือหาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
๘๕. พลโท เทียนชัย รับพร
ปลัดบัญชีทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๖. พลโท ธวัช สุกปลั่ง
แม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๗. พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๘. พลโท เฉลิมพล ธรรมสุนทร
ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๘๙. พลโท ธนาคาร เกิดในมงคล
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๐. พลโท ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
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๙๑. พลโท มณี จันทร์ทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๒. พลโท วรพงศ์ หัตถพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
๙๓. พลโท ปณต แสงเทียน
เจ้ากรมข่าวทหารบก
รองเสนาธิการทหารบก
๙๔. พลโท วิชัย แชจอหอ
แม่ทพั น้อยที่ ๒
แม่ทัพภาคที่ ๒
๙๕. พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๙๖. พลโท ถกลเกียรติ นวลยง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๙๗. พลโท สุทัศน์ จารุมณี
รองเสนาธิการทหารบก
ที่ปรึกษากองทัพบก
๙๘. พลโท จิระพันธ์ มาลีแก้ว
รองเสนาธิการทหารบก
รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
๙๙. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๐. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ
รองแม่ทัพภาคที่ ๑
รองเสนาธิการทหารบก
๑๐๑. พลตรี สมภพ ยะโสภา
รองปลัดบัญชีทหารบก
ปลัดบัญชีทหารบก
๑๐๒. พลตรี พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เจ้ากรมข่าวทหารบก
๑๐๓. พลตรี ศักดา เปรุนาวิน
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
แม่ทัพน้อยที่ ๒
๑๐๔. พลตรี สิทธิพล ชินสําราญ
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๐๕. พลตรี ประสงค์ ล้อมทอง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๑๐๖. พลตรี ปิยวัฒน์ นาควานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ที่ปรึกษากองทัพบก
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๑๐๗. พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ
รองแม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๘. พลตรี โอม สิทธิสาร
รองแม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๐๙. พลตรี สมชัย ปิยะธรรมดารา
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๐. พลตรี พจงเจตน์ มีปิ่น
รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๑. พลตรี บุญธัม สามปรุ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๒. พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
รองผู้ บัญชาการวิท ยาลั ยเสนาธิ การทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๓. พลตรี กษิดิศ หลักกรด
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๔. พลตรี มนัส หนูวัฒนา
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๕. พลตรี ชีวิต พินทุวัฒนะ
ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๒
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๖. พลตรี ทรงศักดิ์ สหสมโชค
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๗. พลตรี สกล เอี่ยมตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๘. พลตรี สมสกุล แสงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๑๙. พลตรี อภิชาติ วิไลเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๐. พลตรี หม่อมหลวงประสบโชค เกษมสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๑. พลตรี อาทิตย์ วัฒนะบุตร
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
๑๒๒. พลตรี ศิริเดช ศิลปสุขุม
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงบประมาณ
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
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๑๒๓. พลตรี วรเกียรติ รัตนานนท์
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กรมข่ า ว
ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
๑๒๔. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์
รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๑๒๕. พลตรี สมชาย เพ็งกรูด
รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๒๖. พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๑๒๗. พลตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
๑๒๘. พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
๑๒๙. พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
เป็น รองแม่ทพั ภาคที่ ๓
๑๓๐. พลตรี สุรใจ จิตต์แจ้ง
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๑๓๑. พลตรี เกรียงไกร ไกรลาศ
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
๑๓๒. พลตรี มณฑล ปราการสมุทร
เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
๑๓๓. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๑๓๔. พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๓๕. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๓๖. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจํารัส
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
๑๓๗. พลตรี ชาญชัย ว่านเครือ
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
๑๓๘. พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
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๑๓๙. พลตรี ธัญญา เกียรติสาร
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๒
๑๔๐. พลตรี สิริพจน์ รําไพกุล
เป็น ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก
๑๔๑. พลตรี สุรเดช จารุจินดา
เป็น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
๑๔๒. พลตรี สัญญา จันทร์สงวน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๔๓. พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพบก
๑๔๔. พันเอก ประชุม กรุดสาท
อากาศยาน
๑๔๕. พันเอก ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
๑๔๖. พันเอก วีรยุทธ วุฒิศิลป์
๑๔๗. พันเอก สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
๑๔๘. พันเอก สนิธชนก สังขจันทร์
๑๔๙. พันเอก วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
๑๕๐. พันเอก อุดร ประภาสะวัต
๑๕๑. พันเอก ทวีศักดิ์ วินิจสร
๑๕๒. พันเอก ธานินทร์ สนิทชน
๑๕๓. พันเอก รเณศ อินทร์ยิ้ม
๑๕๔. พันเอก พิรัติ บรรจงเขียน
๑๕๕. พันเอก พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
๑๕๖. พันเอก พีระพล ปกป้อง
พระมงกุฎเกล้า
๑๕๗. พันเอก ศักดา วรรณโภคา
๑๕๘. พันเอก อานนท์ คงสุข
ทหารบก
๑๕๙. พันเอก อุทัย ศรีชลาลักษณ์
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
๑๖๐. พันเอก วันชาติ ผลไพบูลย์
ประจําผู้บังคับบัญชา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก
เสนาธิการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
กรมแพทย์ทหารบก
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก
ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็ น

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
เสนาธิ ก ารศู น ย์ อํ า นวยการแพทย์

เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก
เป็น ผู้อาํ นวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าว
เป็น ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
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พันเอก โกสิทธิ์ จันทมาลา
พันเอก กิตตินิพัทธ์ เสือวรโชติ
พันเอก รังสรรค์ ยิ้มสู้
พันเอก ฉลอง แสงเงิน
พันเอก ชรินทร์ จ้อยสองสี
พันเอก ชินกาจ รัตนจิตติ
พันเอก ดํารงค์ บ่อสุวรรณ
พันเอก ณัฐพงษ์ สนธยานนท์
พันเอก นาคินทร์ รัตนพันธุ์
พันเอก ประชา สังขะวัลลิ์
พันเอก เปรมศักดิ์ วัฒนโยธิน
พันเอก พยนต์ พระศุกร์
พันเอก พศวีร์ วรินทักษะ
พันเอก พิริช ชูแกล้ว
พันเอก ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ
พันเอก ยงยุทธ ธะประวัติ
พันเอก ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม
พันเอก สมเจตน์ นักร้อง
พันเอก สัมฤทธิ์ ศุภรางกูร
พันเอก สัมพันธ์ เงาศรี
พันเอก สุรินทร์ เกตุแก้ว
พันเอก อดุล วชิรเพชรปราณี
พันเอก อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี
พันเอกหญิง พรโพยม บุญศิริ
พันเอกหญิง รวินันท์ มิลินทานุช
กองทัพเรือ
๑๘๖. พลเรือโท อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๘๗. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๘๘. พลเรือโท วีระพันธ์ บางท่าไม้
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้ชํานาญการกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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๑๘๙. พลเรือโท พังพล ศิริสังข์ไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๙๐. พลเรือโท กิตตินันท์ ศิรินาวิน
ที่ปรึกษากองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
๑๙๑. พลเรือตรี ไพร บัวหลวง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๙๒. พลเรือตรี มนตรี สุวรรณชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๙๓. พลเรือตรี สุวัตถิ ชิตเดชะ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๑๙๔. พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๙๕. พลเรือตรี สมคิด พิมลสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๙๖. พลเรือตรี ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
๑๙๗. พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๙๘. พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๙๙. พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒๐๐. พลเรือตรี สุรภักดิ์ ธาราจันทร์
เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๑. พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒๐๒. พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๒๐๓. นาวาเอก บรรลือศักดิ์ ปรุงแสง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๔. นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๕. นาวาเอก เลิศฤทธิ์ ศิริพิบูลย์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๖. นาวาเอกหญิง ผ่องศรี กรรณสูตร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
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๒๐๗. นาวาเอกหญิง มาลินี อิ่มวิทยา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๘. นาวาเอกหญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๒๐๙. นาวาเอก สุภาส รัตตะนาคะ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
๒๑๐. พลอากาศโท คณิต เหลื่อมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๑. พลอากาศโท นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๒. พลอากาศโท บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๓. พลอากาศโท พิชัย เขม้นจันทร์
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๔. พลอากาศโท วิริยะ มีศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๕. พลอากาศโท ศักดา สุจริตธรรม
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
๒๑๖. พลอากาศโท สุรพันธ์ สุวรรณทัต
รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
๒๑๗. พลอากาศโท กอบชัย คงปรีชา
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๒๑๘. พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๒๑๙. พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๒๐. พลอากาศตรี กลศร ภัคโชตานนท์
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๑. พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์
รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๒. พลอากาศตรี พีระยุทธ ทองภักดี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๓. พลอากาศตรี วารินทร์ เจริญรัตน์
รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
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๒๒๔. พลอากาศตรี วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลจั น ทรุ เ บกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ ฉิมพาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๖. พลอากาศตรี สมัคร สุขเอม
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
๒๒๗. พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๒๘. พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เวชศาสตร์ ก ารบิ น
กองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๒๙. พลอากาศตรี จิโรจ บํารุงลาภ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผน
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทหารอากาศ
๒๓๐. พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๒๓๑. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง
รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การบิ นและอวกาศกองทั พอากาศ เป็ น ผู้ อํ านวยการกองการศึ กษา โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
๒๓๒. พลอากาศตรี ชฤทธิพร คําหอม
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๒๓๓. พลอากาศตรี สุรพล เถาปฐม
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ เป็น รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๒๓๔. พลอากาศตรี ชวาลา ราชวงศ์
ผู้อํานวยการสํานักระบบบัญชาการเเละควบคุม
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
๒๓๕. พลอากาศตรี สมนึก สองห้อง
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๓๖. พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์
ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๓๗. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
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๒๓๘. นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
๒๓๙. นาวาอากาศเอก ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๔๐. นาวาอากาศเอก เฉลิมพร บุญสิริ
เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์
ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๔๑. นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
เป็ น ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ
๒๔๒. นาวาอากาศเอก อัศวิน รุจาคม
เป็น ผู้อํานวยการสํานักระบบบัญชาการ
เเละควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
๒๔๓. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ โชคชินพัฒน์ เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๒๔๔. นาวาอากาศเอก ไชยวัฒน์ กาศโอสถ
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๒๔๕. นาวาอากาศเอก พิชัย วัจนสุนทร
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๒๔๖. นาวาอากาศเอก พิทักษ์ คูณขุนทด
เป็น ผู้ชํานาญการกองทัพอากาศ
๒๔๗. นาวาอากาศเอก ธนิต แจ้งต่าย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๔๘. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ จงเลิศตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๔๙. นาวาอากาศเอก วสันต์ มณีรอด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๐. นาวาอากาศเอก สุเมธา เผือกหอม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒๕๑. นาวาอากาศเอกหญิง บังอร จิตร์ภักดี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

